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Letošní hody přinesly novinky

Ve čtvrteční ránu vyrazili kluci stejně jako v minulých letech na Antonínek pro máj.

Děvčata měla zase na starosti výrobu papírových růží, kterými vyzdobila májky i sál kulturního domu.

Novinkou byl letos průvod v sobotním odpoledni, kdy šli
krojovaní pro stárky. Teprve poté se všichni vrátili pod máj,
kde starostka předala stárkům právo.

Sobotní večer patřil hodové zábavě a letošní chasa všem
ukázala, že se bavit umí.

Mladšími stárky byli Mikuláš Říha a Marcela Štuchalová a
staršími Miroslav Smetka se Silvií Nejezchlebovou (vpředu). Hodování zakončili stárci s chasou na nedělní bohoslužbě.

Děvčata při hodové mši svaté.
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Nedělní hodová mše svatá.

Foto: Filip Fojtík
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Změny ve vedení obce
Výsledky komunálních
voleb, které se uskutečnily 10. – 11. 10. 2014
(dle abecedního řazení):
KDU-ČSL:
3 mandáty
(JUDr. Pavel Gazárek,
Lenka Fojtíková,
Ing. Pavel Cenek)
Moravané:
1 mandát
(Mgr. Pavla Kopečná
Hrušková)
Pro rozvoj obce a sportu: 1 mandát
(Ing. David Vaněk)
Sdružení nestraníků:
3 mandáty
(Ing. Vladimír Hanák,
Ing. Antonín Hanák MBA,

Antonín Těthal)
Sdružení nezávislých
kandidátů 2014:
2 mandáty
(Milan Zedka, Mgr. František Frýdecký Ph.D.)
SNK „Naše Blatnice“:
1 mandát
(Svatava Blahynková)
Při ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce
Blatnice pod Svatým
Antonínkem zastupitelé
starostkou zvolili Lenku
Fojtíkovou a místostarostou Milana Zedku.
Ihned poté se ozvaly
hlasy, jak je možné, že
starostou není ten, kdo
ve volbách získal nejvyšší počet hlasů. Z těch-

Úvodní slovo

to dotazů je naprosto
zřejmé, že lidé neznají
volební zákon. V naší
zemi nebyla v komunálních volbách doposud
uzákoněna přímá volba starosty, jak je tomu
například již při volbě
prezidenta. Starostu a
místostarostu proto volí
zastupitelé. Pokud by
byla přímá volba starosty, tak by byl v minulém
volebním období starostou Josef Vavřík, který při
komunálních volbách v
roce 2010 získal nejen
absolutně nejvyšší počet
hlasů, ale také jeho sdružení tehdy získalo nejvíce mandátů.
(red)

Proč se snižuje cena za vodné a stočné?
Hned po nástupu do
funkce mě při předávání úřadu bývalý starosta
Vladimír Hanák upozornil, že je třeba do konce
roku stanovit cenu za
vodné a stočné a nechat
ji schválit zastupitelstvem obce.
V tom okamžiku nám
nezbývalo příliš mnoho času, a tak jsme si s
místostarostou Milanem
Zedkou přizvali na radu
jednatele
společnosti
Artesia Jaroslava Bystřického.
Při prvním setkání nám
sdělil, že nám poradí, ale
je třeba, abychom zjistili
veškeré náklady, které
s vodným a stočným
souvisí – s tím, že tam
musíme zahrnout také
odpisy základních prostředků.
Především ale apeloval
na to, aby konečná cena

nebyla více než o pět
procent vyšší než skutečné náklady. Tato podmínka souvisela s dotací,
kterou obec na vybudování nového vodovodu
i čistírny odpadních vod
získala.
Místostarosta
Milan
Zedka se pustil do náročné práce. Ve spolupráci s pracovnicí obecního úřadu Marcelou
Páčovou dal dohromady
veškeré podklady k další
naplánované schůzce.
Při ní jsme se ale od Jaroslava Bystřického dozvěděli, že znovu prostudoval podmínky smlouvy a
zjistil, že nakonec je vše
jinak.
Při stanovení ceny musíme následujících deset
let vycházet z analýzy
vývoje ceny za vodné
stočné, jež byla součástí
projektu, díky kterému

obec získala dotace na
přivaděč vodovodu z Lipova a ČOV. Zjistili jsme,
že v oné analýze je uvedeno, že cena bude pro
rok 2015 ve výši 18,76
Kč za vodné a 6,70 Kč za
stočné.
Ceny jsou uvedeny bez
DPH a nesmíme je navýšit o více než pět procent, protože poté by se
mohlo stát, že budeme
muset desítky milionů
získaných dotací vracet.
Tak jsou jasně stanovené
podmínky, které nemůžeme porušovat.
Tolik tedy k vysvětlení,
proč se v Blatnici snižuje
vodné a stočné. Tyto peníze samozřejmě budou
v obecní kase chybět.
Budeme se s tím muset
nějak vyrovnat a udělat
opatření.
Lenka Fojtíková

Milí spoluobčané,
po více než sedmileté pauze se Vám
do rukou dostává
pětatřicáté
číslo
Blatnického zpravodaje. Navazujeme
tak na vydávání časopisu, jehož první
číslo vyšlo v červnu
roku 1996 díky Ladislavu Vyskočilovi, který
byl v té době starostou obce. Hlavním cílem
zpravodaje bylo zvýšit informovanost občanů o dění v Blatnici. Ve vydávání pokračoval
i starosta Josef Vavřík. Nové vedení se nyní
na tyto své předchůdce snaží navázat, protože by byla škoda zavrhnout něco dobrého,
s čím před lety přišli. Vydávání Blatnického
zpravodaje bylo navíc povoleno Ministerstvem kultury ČR.
V době internetu mnozí mladší spoluobčané
hledají informace především na webových
stránkách a facebooku. Stále ale mezi námi
žije mnoho těch dříve narozených, kteří se
na internetu příliš neorientují nebo ho doma
nemají. A ti, kteří ho mají, si stejně rádi vezmou do rukou tištěné noviny a pročtou si
je v klidu u čerstvě uvařené kávy nebo čaje.
Nemalou výhodou také je, že oproti internetu, kde každá zpráva bleskurychle zmizí
v záplavě nových desítek, stovek a tisíců
dalších informací, zůstane tištěný zpravodaj
ležet někde po ruce a člověk se k němu může
vracet. V elektronické podobě bude samozřejmě také ke stažení na webových stránkách obce, stejně jako všechna dosavadní
čísla Blatnických infolistů, které vycházely
poslední čtyři roky. Tolik tedy k tomu, proč se
vracíme k Blatnickému zpravodaji.
Stojíme na sklonku roku, a tak bych chtěla
všem obyvatelům naší krásné obce popřát
požehnané Vánoce, velkou radost z narozeného Krista a v novém roce jen vše dobré.
Všichni ale víme, že každý z nás prožívá i
těžká životní období. Pokud tedy na někoho
z nás dolehnou náročné chvíle, které se budou zdát nad naše síly, tak všem přeji, abychom vždy měli sílu kráčet dál. Moc bych si
také přála, aby v naší obci vládla láska, která
bude vítězit nad zlem a nenávistí.
S úctou ke všem obyvatelům
Lenka Fojtíková
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Rozpis příspěvků obce
Také letos zastupitelé na konci roku schvalovali příspěvky
spolkům, organizacím, občanským sdružení, humanitárním organizacím a jiným
fyzickým nebo právnickým
osobám, působícím na území
obce v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence
kriminality a ochrany životního prostředí. Jednalo se o
dotace na činnost roku 2015.
Tentokrát bylo podmínkou,
že si všichni zájemci o příspěvek museli zažádat do
poloviny listopadu. V rámci
možností se snažili zastupitelé podpořit většinu ze žadatelů. Všichni zastupitelé se ale
shodli, že očekávají ze strany
všech, kdo nějaký příspěvek
získali, podporu kulturního
dění a aktivit v obci.
Většinou všichni, komu obec
přispěla, tak konali. Jediný,
kdo nedostal od obce žádný příspěvek, byl myslivecký
Spolek Antonínek. Myslivci
žádali o příspěvek ve výši
60 000 Kč na opravu elektroinstalace chaty na Antonínku.
Zastupitel Antonín Těthal při
prosincovém zasedání zastupitelstva všechny přítomné
upozornil, že byl v minulosti předsedou Mysliveckého
sdružení Roháč. Dle jeho
názoru je provoz myslivecké
chaty vysoce výdělečný. Jen

za její pronájem je možné
ročně vydělat více než sto
tisíc korun čistého a pořádání letní Myslivecké noci v
minulosti přineslo čistý zisk
okolo 60 000 Kč. „Peníze tam
jsou. Jen je třeba je využít na
opravy a údržbu chaty,“ uvedl
zastupitel Antonín Těthal. S
tímto tvrzením ale nesouhlasí současný člen mysliveckého spolku Antonínek Antonín
Křápek. „Byly ale také roky,
kdy byla letní Myslivecká noc
vysoce prodělečná. Pokud
nevyšlo počasí, museli jsme
ji naopak dotovat. Navíc bylo
třeba chatu udržovat, takže
se náklady většinou téměř
vyrovnaly příjmům,“ upozornil Křápek.
„Po Blatnici kolují různé zvěsti, které bych chtěl uvést na
pravou míru. Nevím o tom,
že by Spolek Antonínek byl
v nějakém soudním sporu,
jak se po vesnici vykládá,“
upozornil člen mysliveckého Spolku Antonínek Pavel
Hruška. Zároveň pak v diskuzi
připomněl, že členové mysliveckého Spolku Antonínek
vloni připravili dvě akce pro
děti. „Také není vůbec žádná pravda, že bychom chtěli
chatu prodat,“ dodal Pavel
Hruška.
Ti, kdo příspěvek dostali, převezmou spolu se smlouvou
také podmínky k jeho čerpání. V nich se mimo jiné uvádí,
že příjemce dotace je povinen předložit závěrečnou

zprávu a závěrečné vyúčtování do jednoho měsíce po
ukončení realizace projektu,
nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
Do konce ledna roku 2015
musí toto vyúčtování na
obecní úřad doručit také
ti, kdo čerpali dotace pro
rok 2014. Závěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce dotace, číslo
smlouvy o dotaci, přínos
projektu pro cílové skupiny

a stručné zhodnocení projektu. Vyúčtování čerpání
dotace potom musí obsahovat přehled příjmů a výdajů
projektu a přehled výdajů
projektu hrazených z dotace. Nevyčerpané finanční
prostředky z dotace musí
příjemce poukázat zpět na
běžný účet obce nejpozději
do sedmi dnů od uplynutí
termínu po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování
dotace.
(lef )
Požadavek schváleno

Sbor dobrovolných hasičů FIRE TEAM 106 136

106 000

FK Blatnice pod Sv. Antonínkem
200 000
Hádramašmátrá
10 000
CM Šmrnc (Jakub Prachař)
15 000
Moravský rybářský svaz o.s.
7 000
Stodolní scéna Divadla oProti
(Erik Evják)
20 000
Česká křesťanská akademie
Michal Cáb
10 000
Spolek Antonínek
60 000
Jan Rumíšek
Charita Veselí nad Moravou
50 000
TJ Rytmik (Svatava Blahynková)
15 000
Blatničtí táborníci (František Cáb)
8 000
Cech mladých blatnických vinařů
12 000
St. Antony Riders (René Dvořák)
15 000
Svaz tělesně postižených
(Antonie Vyskočilová)
18 000
Ženský sbor (Anna Křiváková)
20 000
Mužský pěvecký sbor (Antonín Grňák) 12 000
Vavřínek
20 000

200 000
10 000
15 000
7 000

Celkem

10 000
10 000
--10 000
15 000
8 000
12 000
10 000
18 000
20 000
12 000
20 000

483 000,-- Kč

Lidé bydlí v DPS už deset let
Před deseti lety se do nově
postavené domu s pečovatelskou službou nastěhovali
první nájemníci. V současné
době zde v sedmadvaceti
bytech nalezlo domov třicet obyvatel. Nájemné i s
inkasem se podle velikosti bytu pohybuje od 2 700
do 3 700 Kč. Pečovatelské
a ošetřovatelské služby zde
zajišťuje Charita Veselí nad
Moravou. Obědy si lidé nechávají dovážet z Ostrožské
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Lhoty, restaurace Adriana a
někdo chodí také do obecní
hospody či do sousední školní jídelny. „Zpočátku mezi
našimi obyvateli převažovali
Blatničané. Dnes ale máme
nájemníky z Horňácka a třeba také z Vysočiny či Ostravska,“ prozradila Radka Kuřinová, která v DPS pracuje od
zahájení činnosti. Původním
povoláním zdravotní sestra
se po propuštění bývalých
zaměstnanců
proměnila

nejen ve vedoucí celého zařízení, ale také v kotelníka,
pradlenu, uklízečku a částečně i údržbáře. Dle jejího
mínění se stavba za deset let
značně opotřebovala. Obyvatele v některých bytech
trápí plíseň a někdo dokonce
nemůže otevřít ani okna. „O
nedostatcích vím. Budeme je
postupně odstraňovat,“ uvedl místostarosta a vedoucí
SOB Milan Zedka. „Přistěhovali jsme se sem s manželem

z Velké nad Veličkou. Je to
tady nádherné! Jsme moc
spokojení. Líbí se nám celá
vesnice. Chodím nejraději na procházky pod búdy.
Hlavně jsme ale spokojení s
paní vedoucí! Je tak hodná
a moc nám se vším pomáhá!
Kdyby to šlo, tak si ji adoptuji a pokud by tady nebyla,
odstěhujeme se,“ svěřila se
pětasedmdesátiletá Helena
Opluštilová.
Lenka Fojtíková
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Okénko z farnosti
posledního sčítání
•• Podle
se v Blatnici každou neděli zúčastňuje nedělních
bohoslužeb více než 500
věřících. Někteří z nich
jsou ale ve farnosti aktivní
mnohem více dnů v roce.
Pravidelně se schází pěvecký sbor, modlitby matek, adorační společenství,
katecheze, společenství
mládeže, schola, stolička, Fatimský apoštolát,

manželské společenství a
Společenství P. Šuránka.
V Domě Svaté Rodiny se
také setkávají maminky
na mateřské dovolené se
svými dětmi. Dveře jsou
zde přitom otevřené jak
věřícím, tak i nevěřícím.

• Na sklonku letošního roku

byla zvolena nová farní
rada. Jejími členy jsou
správce blatnické farnosti

Při děkovné pouti byl hlavním celebrantem kardinál Dominik Duka.
Foto: Lenka Fojtíková

P. Zdeněk Stodůlka, Ladislav Vyskočil, Josef Petratur, Kamil Pavelka, MDDr.
Veronika Žajdlíková, Jaromír Žajdlík, Ing. Pavel
Cenek, Hana Cenkovi,
JUDr. Pavel Gazárek, Věra
Bršlíková, Jana Uřičářová,
Dana Bogárová, Magda
Míšková, Vladimír Cintula
a Lenka Fojtíková.

Jednoznačně největším rekordmanem byl Josef Kuřina z
Blatnice (na snímku vlevo), který při budování nového parkoviště odpracoval více než 673 hodin. Foto: Lenka Fojtíková

• Na Antonínku se uskuteč-

nilo šest poutí, přičemž
o volných nedělích zde
měly v letním období ka-

ždou neděli pouť různé
farnosti z okolí.

• Věřící

odvedli také kus
poctivé práce na novém
parkovišti na Antonínku.
Do prací se bezplatně zapojili nejen Blatničané, ale
také lidé z širokého okolí z
Hodonínska, Uherskohradišťska a Uherskobrodska. Sto devět dobrovolníků zdarma odpracovalo
3 405 hodin.
Lenka Fojtíková

Co se děje ve škole
Blíží se konec roku, a byť
škola funguje zčásti podle školního a zčásti podle
kalendářního roku, sluší se
podívat na to, co je za námi
i na to, co je před námi. Bohužel není v Blatnickém
zpravodaji dostatek prostoru, abychom v něm poskytli
výčet všeho, co se ve škole
dělo a děje. Přehled úspěchů
našich žáků ve znalostních i
sportovních soutěžích máte
k dispozici na našich webových stránkách www.skolablatnice.cz. O dění ve škole i
školce se snažíme průběžně
informovat i na nástěnce
v budově obecního úřadu.
Žáci se účastní vědomost-

ních a sportovních soutěží,
odborných exkurzí, sami si
připravují školní časopis, třídí odpad a jsou zapojeni v
celé řadě aktivit. Učitelky a
učitelé se nesoustřeďují jen
na to, abychom nejšikovnější
z našich dětí připravovali a
posílali na soutěže. Naší povinností je kromě standardního vzdělávání a výchovy
pomáhat i žákům, kteří z různých důvodů potřebují naši
pomoc.
Na konci loňského školního
roku se rozešli do světa naši
absolventi. Čtyři byli přijati
na gymnázia, 17 na střední
školy s maturitou a osm na
střední školy bez maturity.

Škola je zapojena v několika
projektech, které přinesou
efekt jak ve výchově a vzdělávání žáků, tak i ve zlepšení vybavení školy moderní
technikou.
Těší nás, že mají o školu zájem také podnikatelé působící na území obce. Díky
daru firmy Siempelkamp,
která nám věnovala 15 000
Kč, jsme mohli zakoupit
nový notebook a pořídit
další výbavu pro děti v zájmovém kroužku. Dar ve výši
50 000 Kč majitele firmy SaZ
s.r.o. Romana Trusky zase použijeme na spolufinancování
tabletů pro žáky.
Naše škola a školka jsou

umístěny ve čtyřech budovách, které za sebou mají
už dlouhá léta provozu.
Poděkování proto právem
patří bývalým i současným
představitelům naší obce,
díky kterým máme ve dvou
budovách moderní plynové
kotelny a střechy a budeme
mít i vyměněná okna.
Všem, kdo škole pomáhali a
pomáhají, ať už jsou to rodiče, SRPŠ, sponzoři a další,
děkujeme za spolupráci. Do
roku 2015 přejeme dostatek
zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Za pracovníky ZŠ a MŠ
ředitel Ing. Vítězslav Juras

5

Blatnický zpravodaj

prosinec 2014

KALENDÁŘ HLAVNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ pro rok 2015
Blatnice pod Svatým Antonínkem
LEDEN		
17.1.
24.1.
31.1.

Farní ples
Krojový ples - DH Lipovjanka, tombola
Ples SRPŠ

farnost
KK
SRPŠ

ČERVENEC		
25.7.

Fazolfest na hřišti

Chupíková

SRPEN		
8.8.

Blatnické búdy pod hvězdami

Cech blat.vin

ÚNOR		
15.8. Rybářská noc na Antonínku, country + bigbít rybáři

8.2.
14.2.

Dětský karneval
SRPŠ, KK
Fašank 2015 - zabijačka, mrváně, DH,
ženský a mužský sbor
KK,SDH
Motorock Fašank párty - restaurace Roháč motorkáři

ZÁŘÍ		

Slavnosti vína v Uherském Hradišti - reprezentace
obce
KK
20.9. Blatnické vinobraní, 13:30 průvod od ObÚ
BŘEZEN		
pod Staré hory
KK, spolky
7.3.
košt vín
ČZS
14.3. Odpoledne pro seniory - mužské pěvec.
LISTOPAD		
sbory Blatnice + Hor. Němčí
KK 14.11. žehnání mladých vín, restourace Roháč cech blat.vin

14.2.

12.9.

20.11. stavění hodové máje s DH Blatničané,

DUBEN		
večer bigbít na KD
18.4.

Košt gořalek a slováckých krajanců
(Cech ml. Vinařů)

KK, Cech

20.11. vernisáž - Lenka Jurečková, obřadní sín
21.11. Blatnicé hody s právem
		

chasa
KK
KK, chasa

KVĚTEN		
PROSINEC		
25.12. Živý betlém
KK
23.12. Zabijeme kapříka - rock párty
Erik Evják
31.12. Silvestrovský pochod blatnickými vinohrady
KK

inzerce

15.5. Den matek - program dětí mateřské a základní školy KK
16.5. Putování po blatnických búdách
Cech blat.vín
30.5. Dětský den na hřišti (náhradní termín: neděle 31.5.)		
		
Chupíková
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Blatnický zpravodaj

prosinec 2014

Dobrovolní hasiči slavili 111 let existence
Výstava, mše svatá, slavnostní průvod a
ukázky hasičských zásahů. Takový byl program červnových oslav 111. výročí založení dobrovolných hasičů v Blatnici. Pozvání
přijali zástupci SDH Kozojídky, kteří přijeli
s koněspřežnou ruční stříkačkou a dále přivezli motorovou stříkačku DS16 z roku
1950. Historické stroje obsluhovali v dobových uniformách. Dále přijelo historické hasičské auto Praga a zásahová auta ze SDH
Kněždub, Hroznové Lhoty a Veselí nad Moravou. Oslav se zúčastnili také profesionálové z Veselí nad Moravou a Hodonína s výsuvným žebříkem. Při příležitosti kulatého
jubilea převzali Čestná uznání SDH Jakub
Buzík, Tomáš Dominík, Petr Hruška, Martin
Hruška, Josef Michálek, Václav Němčický
a Jana Podveská. Věrnostní medaile za 20
let činnosti u sboru byla udělena Antonínu
Bernátkovi, Josefu Žufanovi a Josefu Panáčkovi. Věrnostní medaile za 30 let činnosti
u sboru byla udělena Antonínu Hanáčkovi
a Stanislavu Páčovi. Věrnostní medaile za
40 let činnosti u sboru obdrželi Lubomír
Hrabal, Antonín Laga, Miroslav Lukáš starší,
Antonín Straka a Jan Trojek. Věrnostní medaile za 60 let činnosti byla udělena Františku Ratajskému, který je zároveň nejstarším
členem blatnického sboru. Čestné uznání
OSH získali Petr a Silvie Buzíkovi.
Silvie Buzíková

Slavnostní průvod vyšel od hasičské zbrojnice ke kostelu.

Společný snímek členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Blatnice.
Foto 2x: archiv JSDH Blatnice

inzerce
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Skvělá vánoční besídka dětí z mateřské a základní školy
Třetí adventní neděle patřila v sále kulturního domu vánoční besídce dětí z mateřské a základní školy. Kdo přišel, tak
rozhodně nelitoval. Pedagogové odvedli se svými svěřenci
skvělou práci. Kromě toho, že se všichni slavnostně naladili
na vlnu blížících se oslav Vánoc, nechyběla v programu ani
spousta humoru, takže se po celé vystoupení všichni skvěle
bavili. Ještě před zahájením programu školáci otevřeli jarmark se svými výrobky. Návštěvníci si tak mohli koupit krásné dekorace do svých domovů i drobné dárečky pro blízké.
„Výtěžek použijeme na nákup materiálů pro první stupeň,“
uvedla učitelka Božena Hanáková, v jejíž režii se celé odpoledne uskutečnilo. O tom, že šlo o velmi zdařilou akci, svědčil
opakovaný bouřlivý potlesk spokojených návštěvníků zcela
zaplněného sálu.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Program zahájil ředitel školy Vítězslav Juras s učitelkou Boženou Hanákovou. Kromě toho, že byla režisérkou celého pořadu, také sama vyrobila obří vánoční strom, který vystříhala
z papíru.

V kulturním sále nechyběli ani andělé.
Na pódiu se ke slovu nejdříve dostaly děti z mateřské školy.

Velký úspěch sklidil kytarový kroužek družinářky Jany Uřičářové.

Své dary přinesli narozenému Spasiteli Tři králové.

K Vánocům patří i skořápky se svíčkami.

Spokojení návštěvníci odměnili výkony dětí bouřlivým potleskem.
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